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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021مايو  5التاري    خ: 

 ملكية الفكريةتنمية والاللجنة المعنية بال

 ونش  ة والعسادسالدورة ال
 2021 وليو ي 30 إىل 26جنيف، من 

ي استخدام نظام الملكية  بشأن عن استعراض األدبياتملخص 
 
عات والمبتكرات ف ي تواجهها النساء المختر

"التحديات التر

 الفكرية"

 جوزيفينينا كوتورا، مستشارةمن إعداد السيدة 

ي  بشأن عن استعراض األدبياتيتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصا  .1
عات والمبتكرات ف  ي تواجهها النساء المختر

"التحديات التر
ي االبتكار وريادة "الفكريةاستخدام نظام الملكية 

وع أجندة التنمية بشأن زيادة دور النساء ف  ي سياق مشر
. وقد أجريت هذه الدراسة ف 

ي البلدان النامية عىل استخدام نظام الملكية الفكرية. 
 األعمال، وتشجيع النساء ف 

 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  .2
ّ
إن

 بالمعلومات
ً
ي مرفق  مدعوة إىل اإلحاطة علما

الواردة ف 
 هذه الوثيقة. 

 ]يىلي ذلك المرفق[

 
 



CDIP/26/INF/2 
ANNEX 
 المرفق
 

عات  بشأن ملخص عن استعراض األدبيات ي تواجهها النساء المخير
"التحديات التر

ي استخدام نظام الملكية الفكرية"
 1والمبتكرات فز

اءات وقدرة النساء عىل رغم التحسن  ي مجاىلي تسجيل التر
، ال تزال الفجوات بي   الجنسي   واسعة ف  ي المساواة بي   الجنسي  

الملحوظ ف 
ي تواجهها النساء 

تسويق منتجاتهن اإلبداعية واالبتكارية. وقد أصدرت الويبو تكليفا باستعراض األدبيات لتحسي   فهم التحديات التر
عات والمبتكرات، والتوص ية بتدابت  للتصدي لهذه التحديات من خالل برامج جديدة. واالضطالع بهذا األمر مهم، ال من باب المختر

ي عىل االبتكار وسيعزز النمو االقتصادي واإلنتاجية.   اإلنصاف فحسب، بل ألن دعم اإلمكانات االبتكارية للنساء سيعود بأثر إيجابر

اءات من قبل النساء ع ملية صعبة بسبب االفتقار إىل جمع بيانات منتظمة ومتسقة مصنفة حسب نوع ورغم أن تتبع نشاط تسجيل التر
اءات ي تسجيل التر

فقلة نادرة من النساء يسجلن براءاتهّن . الجنس، فإن البيانات المتاحة تظهر تفاوتا واضحا ومستمرا بي   الجنسي   ف 
عات أفراد. و  عات قد كمختر اءات منذ عام بالمائة فقط من إجما 3بلغ نصيب النساء المختر تذكر أسماء  ،األرجحعىل . و 2005ىلي التر

 . ، وال سيما الفرق المختلطة من الجنسي   عي   اءات كجزء من فريق من المختر ي التر
 النساء ف 

اءات الدولية اءات بمرور الوقت. ووفقا لبيانات الويبو، تضمن حواىلي ثلث التر ي إيداع التر
، تقلصت الفجوة بي   الجنسي   ف  ي ذات الحي  

 وف 
ي عام 

ة أرسع من  2017المنشورة ف  عي   بوتت  ي فريق المختر
ي تتضمن اسم امرأة واحدة عىل األقل ف 

اءات التر أسماء نساء، وارتفع عدد التر
اءات.  ي بعض أنواع البيئات متوسط جميع التر

ي مجاالت معينة، وف 
اءات، فإنهن يملن إىل اإليداع ف  فعىل سبيل . وعندما تودع النساء التر

ي األوساط األكاديمية أكتر من البيئات المؤسسية أو الحكوميةالمثال، ت
اءات ف   . ودع النساء التر

ي صفوف أدت مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة والمتعددة األوجه إىل نقص تمثيل المرأة وقد 
عي   والمبتكرينف  وأعاقت  ،المختر

ي سوق العمل و و . نّ نجاحه
عمال عىل مستوى العالم يقلل حصة المبتكرات المحتمالت منذ يادة األر انخفاض معدالت مشاركة المرأة ف 

ي عوائتبدأ بعض الو البداية. 
ألطفال، ونقص تمثيل اإلناث بي   حامىلي ابها  ينماذج يحتذغياب ، وتشمل ةمبكر مرحلة حياتية ق ف 

ي ذلك مجاالت الدراسة والدرجات الع
، فإن  ةغنياللمية شهادات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما ف  باالبتكار. وبالتاىلي

ي يمكن أن المجموعة المواهب المتاحة من النساء ال
ي وقت مبكر.  لقصبح أإىل االبتكار تقلن تينبر

ي مجاالت دخل حتر عندما تو ف 
المرأة ف 

ي  تمالحإن االعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ف
اءات الفة ي مجاالت الدراسة كثعملها ف  كذلك فإن تودع و احتمال ضئيل، تر

قية ض اانخفتشمل التحديات األخرى و راءات بمعدالت أقل. ب ي والقيود العائلية والتحت   طّور ونقص الت والتميت   إمكانات التر
الوظيف 

 . ظهر البيانات المتاحة أن النساء يحصلن و الواعي أو الالواعي
ُ
وأنهن يفتقرن إىل  ، سواء كرائدات أعمال أو باحثات،أقلتمويل فرص ىل عت
ي تو شبكات مهنية قوية. 

ا  عاب 
ً
ي  ر مشاركة أقل وتطو من حجم النساء أيض

ي البحث والتأليف واألوساط األكاديمية،  مهت 
ي يأبطأ ف 

حتمل التر
ي عملية واإلداعدم فهم أهمية تسجيل الملكية الفكرية، والعوائق المالية نتيجة غالًبا ما تتفاقم هذه التحديات و  فيها. براءات إيداع 

رية ف 
اءات ي قانون الملكية الفكرية.  نس، والتحت   القائم عىل نوع الجتسجيل التر

بالنسبة للنساء مشاكل هذه الجتمع عدة من ت ،لبغوعىل األف 
ي البلدان النامية فقط. 

 ف 

ي و 
 
اءات،  تسجيل مجاللمواجهة هذه التحديات وتضييق الفجوة بي   الجنسي   ف ز الالتر من األبعاد  اعددوجيه يغطي حاجة إىل عمل تتر
ابطة، من قبل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة.  بهدف لويبو والدول األعضاء ية عمل اكيفعن  التقرير توصيات مفصلة  يقدمو  المتر

 
ّ
اءات. إن ي تسجيل التر

امتتحقيق هذا الهدف رحلة طويلة،  تحقيق المساواة بي   الجنسي   ف   تطلب التر 
ً
 واضح ا

ً
، اوتاتبمعالجة التف ا

 مدعوم
ً
 بموارد مخصصة طويلة األجل.  ا

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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